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 بسم هللا الرحمن الرحيم
  .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 سم. 
 من الرحيمبسم هللا الرح

 والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،الحمد هلل رب العالمين
 : -تعالى رحمه هللا-قال اإلمام الترمذي 

 :الجنابةما جاء في الغسل من  :باب
رضي هللا -عن ابن عباس كريب عن  عن األعمش عن سالم بن أبي الجعدحدثنا وكيع  :قالاد حدثنا هن  

 لفاغتس غسالا  -صلى هللا عليه وسلم-وضعت للنبي "قالت:  -ارضي هللا عنه-عن خالته ميمونة  ،-ماعنه
ثم دلك  ،فأفاض على فرجهثم أدخل يده في اإلناء  ،اإلناء بشماله على يمينه فغسل كفيه من الجنابة فأكفأ

، ثم أفاض ثالثاا  ، ثم أفاض على رأسهمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه بيده الحائط أو األرض، ثم
 ."على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه
 .قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح

 وأبي هريرة.  وجبير بن مطعم وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد
قالت: كان  -ارضي هللا عنه-حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: حدثنا بن أبي عمر 

ثم  ،إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما اإلناء -ى هللا عليه وسلمصل-رسول هللا 
 :قال أبو عيسى .ي على رأسه ثالث حثيات، ثم يحثب شعره الماءشر   ثم ي   ،غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصالة

 حسن صحيح. حديث هذا 
على رأسه ثالث مرات، ه للصالة ثم يفرغ ضأ وضوءأنه يتو وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة 

 ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل قدميه، والعلم على هذا عند أهل العلم. 
سحاق.  ، وهو قول الشافعي وأحمدهء ولم يتوضأ أجزأوقالوا: إن انغمس الجنب في الما  وا 

أما  ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،لهوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسو  ،العالمينالحمد هلل رب 
 بعد:

 : -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 
ألنه نهي  البعيد، سمي جنبا   ييعن ، الجار الجنبالجنابة في األصل البعد "ما جاء في الغسل من الجنابة :باب"

ن باا إ الَّ َعاب ر ي َسب يٍل{أن يقرب مواضع الصالة  ي هو للومنهي أن يقرب موضع الصالة ا [نساء( سورة ال43)] }َواَل ج 
أبي هريرة  وفي حديث ،، مع أن المسلم طاهر: لمجانبته الناس حتى يغتسلفعليه أن يبتعد عنه، وقيل ،المسجد

ألصل في التسمية هو هذا، ا، فألنه كان جنبا   ، ابتعد عنه؛انخنس -عليه الصالة والسالم-أنه لما لقي النبي 
 .ويبتعد عن مواطن الصالة الناس، وأن الجنب يبتعد عن

 وهؤالء جنب : هذا جنب وهذه جنب وهذان جنبوالجنب يقع على الواحد واالثنين والجمع المذكر والمؤنث، فتقول
وْا{ ن باا َفاطَّهَّر  نت ْم ج  األحوال المختلفة في حال اإلفراد والتثنية والجمع فاللفظ يقع على هذه  [( سورة المائدة6)] }َوا  ن ك 



{ ؟يشإوالتأنيث، مثل طفل ثم  والتذكير ْفالا ْم ط  ك   فيستوي في المذكر ال  اأطف :ما قال [( سورة غافر67)] }ث مَّ ي ْخر ج 
 بجماع أو إنزال. والجمع، والجنب المراد به الذي يجب عليه الغسل  والمؤنث والمثنى والمفرد

 : -تعالى رحمه هللا-قال 
 "عن األعمش" هو اإلمام وكيع بن الجراح الرؤاسي "قال: حدثنا وكيع" ارا  وهو ابن السري مر مر  "حدثنا هناد"

بن  "ريبك  "عن  هو من رجال الكتب الستةو  ،ي ثقةفاألشجعي الكو  "عن سالم بن أبي الجعد"سليمان بن مهران 
حبر  -عنهرضي هللا - "ابن عباس -عبد هللا- "عن وهو ثقة أيضا  ،ولى ابن عباس مسلم الهاشمي موالهم، أبي

عليه الصالة -زوج النبي  ،ث الهالليةبن الحار  "عن خالته ميمونة" -مرضي هللا عنه-وترجمان القرآن  ،األمة
، وماتت سنة إحدى وخمسين بسرف، نفس بها في سرف وبنى -عليه الصالة والسالم-تزوجها النبي  ،-والسالم
ماء يغتسل به، الماء الذي يغتسل به يسمى يعني  "غسالا  -صلى هللا عليه وسلم-قالت: وضعت للنبي " المكان
مر ألنه  ،أراد االغتسال :يعني "لفاغتس" يعني ما يؤكل [( سورة الرعد35)] }أ ك ل َها َدآئ ٌم{ ألكل لما يؤكل، كاغسل

، ويطلق الفعل ولذا سمي ماضيا   ،وهذا هو األصل ،أن الفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ من الشيء بنا مرارا  
 :أو يقال "لجنابةمن افاغتسل "فعل، هنا أراد أن يغتسل الدة ار إويطلق ويراد به  ي ويراد به الشروع فيه،الماض

فأكفاء " يعني أماله، ومثله أصغى "اإلناء "فأكفأسببية، يعني بسببها  "من الجنابة" :في قوله (من)و ا؟شرع فيه
ل بها الكفين، اليمنى واليسرى، والكف إلى يعني أخذ بيمينه فغس "فغسل كفيه ،بشماله على يمينه اإلناء

ثم بعد ذلك  "فغسل كفيه "فأكفأ بشماله على يمينهفي الجملة األولى  "ثم أدخل يده في اإلناء"المفصل إلى الرسغ 
أن يدخل اليد في اإلناء، فال يدخل يده في اإلناء حتى يغسلها، إما على سبيل االستحباب  لما غسل كفيه ساغ

 جوب في حالة ما إذا قام من النوم.لو أو على سبيل ا
ثم دلك " ه بيده اليمنى وغسله باليسرى يعني صب الماء على فرج "فأفاض على فرجه دخل يده في اإلناء"ثم أ

 -عليه الصالة والسالم-هل دلك بيده  ؟ أو شكتهل دلك بيده شك "األرضأو "الحائط الجدار  "بيده الحائط
علق  ءها شيليذهب إن كان في غسل فرجه يدلك يده باألرض أو بالحائط اذالمقصود أنه إ ؟الحائط أو األرض

الرائحة، ألن مثل هذا الدلك يقضي على  : إن هذه من أجل إذهاب الرائحة؛بها من هذا المكان، ومنهم من يقول
ال فالماء يذهب عين النجاسة ض واستنشق، مضم "أو األرض، ثم مضمض واستنشق ثم دلك بيده الحائط" وا 

يبدأ  "وغسل وجهه وذراعيه" ل يديه ثم غسل فرجه وما تلوث بسبب الجماع ثم مضمض واستنشقغس
غسل وجهه  ه"ذراعيو وغسل وجهه " كما هو السنة في الضوء من كف واحدة بالمضمضة واالستنشاق ثالثا  

 يطلق على الكفوالذراع  "راعيهوذ" ومن الذقن إلى األذن عرضا   من منابة شعر الرأس طوال   الحدود:المعروف 
أنه لم يمسح رأسه، لم يمسح  هوظاهر  ،ثم أفاض يعني الماء على رأسه ثالثا   "ثم أفاض على رأسه ثالثاا " والساعد

د ذلك عثم ب ،هغسل وجهه وذراعي مضمض واستنشق، ثم يعني غسل يديه وفرجه، ،ولم يكمل وضوءه ،رأسه
ال للغسلوهذه اإلفاضة تابعة للو  ،أفاض الماء على رأسه ثالثا   كتفى ال ا  ألنه لو كان وضوء ؛للغسل ؟ضوء وا 

ال ناقص؟ ناقصكما هو شأن الوضوء، فعلى  بالمسح وأهل  "ثم أفاض على رأسه ثالثاا " هذا الوضوء كامل وا 
ن يقول: ئ، ومنهم مإنه مسح وزيادة، فيجز  :العلم يبحثون مسألة إجزاء غسل الرأس عن مسحه، فمنهم من يقول

يه ليس عل من عمل عمال  » -عليه الصالة والسالم-ألنه على خالف ما أمر به النبي  ؛ودإن غسل الرأس مرد



عن المسح قال: إنه توضأ،  عن المسح، فمن قال: إن الغسل يجزئ الغسل  مردود، وال يجزئ  «أمرنا فهو رد
على  لدفجاء ما ي ،ن الغسل، وسيأتي ما في هذا من كالم حكم تأخير غسل الرجلين عوأخر غسل الرجلين

ه للصالة، مقتضى هذا أنه توضأ إلى أن غسل رجليه ثم ء ما يدل على تأخيرهما، توضأ وضوءوجا ،تقديمهما
يعني باقي  "، ثم أفاض على سائر جسدهثم أفاض على رأسه ثالثاا " :وهنا قال ،اغتسل فقدم غسل الرجلين
من حديث عائشة  وقد وقع عند البخاري  وقد يستعمل للجميع، وقد يستعمل للجميع، ،جسده، والسائر هو الباقي

وهذا  ،ال غالب الجسد ل على أنه عمم جميع الجسدوالتأكيد يد :ثم يفيض الماء على جلده كله، قال ابن حجر
ه للصالة ثم بعد ضوء، يعني إذا توضأ وضوءيدل على أنه بعد ذلك يعمم جميع بدنه بما في ذلك ما غسل للو 

أو ال يغسلهما باعتبار أنه غسل  ؟هل يغسل ذراعيه ورجليه سل سائر جسدهثم غ ،ذلك أفاض الماء على رأسه
 يغسل ذراعيه؛ما يلزم أن  :سائر الباقي، أن المراد بسائر هو الباقي قلنا :فإذا قلنا ؟األعضاء في الوضوء هذه

د ذلك كما بعألنه غسلهما مع الوضوء، أو سوف يغسلهما  ؛وال يلزم أن يغسل رجليه ،ألنه غسلهما مع الوضوء
على كل حال قوله: ثم يفيض الماء على جلده كله يشمل أعضاء الوضوء التي سبق غسلها،  ،في هذا الحديث

عن بعد وفي هذا تأخير غسل الرجلين  "فغسل رجليه"أي تحول عن مكانه إلى ناحية أخرى  "ثم تنحى" :قال
إن  :فإما أن يقال "ه للصالةتوضأ وضوء: "واالنتقال عن مكان أخر، وهو مخالف لحديث عائشة اآلتي ،الغسل

وأنه ال يبقى إال الرجلين تغسل  ،يعني في غالبه، محمول على الغالب "ه للصالة"توضأ وضوء :حديث عائشة
ما أن يقال  كان المكان نظيفا   ويمكن حمل الصورتين على حالين بأن يقال: إذا وهذه صورة، صورة هذه :بعد، وا 

ففي مثل هذا المكان يتوضأ الوضوء الكامل كما يتوضأ للصالة ويغسل  :أقول المكان ال يلوث الرجلين فمثل هذاو 
ذا ك يكون فيه طين وما أشبه ذلك فإنه يتحول بأن ن المكان قد يلوث القدمين بعد الغسل ارجليه قبل الغسل، وا 
 .عن مكانه ويغسل رجليه

رواه الجماعة البخاري  ،الجماعة هذا حديث حسن صحيح، ورواه "قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح"
 وين اإلسالم كلها. اوأحمد، يعني مخرج في دو ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 

وجبير " أيضا   هبن ماجعند ا "وأبي سعيد" عند ابن ماجه "وجابر" وهذا عند مسلم "قال: وفي الباب عن أم سلمة"
عند ابن ماجه، يعني ابن ماجه خرج كل هذه  "وأبي هريرة"النسائي عند البخاري ومسلم وابن ماجه و  "بن مطعم
، ما يدل هريرة كلهم عند ابن ماجه وأبيحديث أم سلمة في مسلم جابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم  األحاديث

الكتب الخمسة كثيرة، زوائده على الكتب على فزوائده  ،تفرد بأحاديث لم تذكر عند غيره هعلى أن ابن ماج
مع  سادس الكتب، أول من أدخل ابن ماجههو  هو ما جعل ابن طاهر يجعل ابن ماجهسة كثيرة، وهذا الخم

ألحاديث التي أشار وهنا هذه ا ،على الكتب الخمسة زوائدهالكتب وجعله السادس أبو الفضل بن طاهر لكثرة 
مما  ،، وخمسة موجودة عندههاجيعني ما في إال واحد ال يوجد عن ابن م إليها الترمذي يعني جلها عند ابن ماجه

ن كان كثير مما ،ففيه زوائد كثيرة ،به على أن هذا الكتاب ينبغي أن يعتنىيدل  يتفرد به ضعيف، لكن يحتاج  وا 
 . إليه
عائشة قالت: كان أبيه عن عن هشام بن عروة عن حدثنا سفيان بن عيينة  :حدثنا بن أبي عمر، قال :قال"

بدأ " ( هذه سببيةمن)فيما تقدم أن  :قلنا "إذا أراد أن يغتسل من الجنابة -لمصلى هللا عليه وس-رسول هللا 



وفيه ما تقدم من مشروعية ذلك، إما  بدأ بغسل يديه أو بدأ فغسل يديه، "،بغسل يديه" :وفي نسخة "فغسل يديه
قبل أن يدخلهما اإلناء ثم " ،واستحبابا   وجوبا   ،من النوم على ما تقدم، أو استحبابا   ظاالستيقاحال في كما  وجوبا  

مناسب للنسخة األخرى  "ويتوضأ" :يعني قوله "ثم غسل فرجه ويتوضأ"، "ثم يغسل" :وفي نسخة "غسل فرجه
نزع الخافض، يعني توضأ كوضوئه  ىه منصوب علوضوء "ه للصالةويتوضأ وضوء"، "ويغسل فرجه: "التي فيها
هذا  كاة أمه منصوب على نزع الخافض،يعني: كذ «أمهذكاة الجنين ذكاة » :يعني مثل ما في حديث ،للصالة

والجمهور على أن  الحنفية، لوهو قو  ،مثل ذكاة أمه : إن الجنين يذكىعلى رواية النصب، ويستدل بها من يقول
ه "ويتوضأ وضوءال تحتاج إلى تذكية يعني هي ذكاة أمه فتكفي، ف «أمهذكاة ة الجنين ذكا»الراجحة:  لراويةا

 ضى ذلك أنه يغسل رجليه قبل أن يفرغ على أو يفيض على رأسه الماء، وفيه ما تقدم أنه أحيانا  ومقت "للصالة
ثم يشرب شعره " ا في حديث ميمونةيؤخر غسل الرجلين كم وأحيانا   ،يقدم غسل الرجلين كما في حديث عائشة

كما في قوله  "ره الماءثم يشرب شع"يسقي الماء رأسه،  ،رأسه الماء ، يعني يسقييشرب من التشريب "الماء
ْجَل{ :تعالى م  اْلع  وهنا يشرب شعره  يعني أدخل في قلوبهم حب العجل، [( سورة البقرة93)] }َوأ ْشر ب وْا ف ي ق ل وب ه 

 :ثالث حثيات يعني "ثم يحثي على رأسه ثالث حثيات"ليشرب  ،والماء مفعول ثاني ره مفعول أولالماء، وشع
 غرفات بيديه واحدها حثية. 

وهو الذي اختاره أهل العلم " قال: ورواه الشيخان وأبو داود والنسائي، "هذا حديث حسن صحيحقال أبو عيسى: "
على رأسه ثالث مرات ثم "أي يصب  "ثم يفرغ -كامال  - في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ وضأه للصالة

لى ما جاء في حديث ميمونة، ثم يعني ع "هيمثم يغسل قد" :، قال"الماء على سائر جسده" يعني يسيل "يفيض
وهو قول  ،همس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأإن انغ :والعمل على هذا عند أهل العلم وقولوا" ،يغسل قدميه

سحاق ه للصالة، ذكروا أنه توضأ وضوء -عليه الصالة والسالم-غسل النبي من وصف  "الشافعي وأحمد وا 
غسل يديه ثم مضمض  :ه للصالة، وبعضها تفصيلضأ وضوء، بعض األحاديث مجمل تو وتفصيال   إجماال  

ذكر أنه  -عليه الصالة والسالم-واستنشق وغسل وجه إلى أن أكمل الوضوء، فكل من وصف غسل النبي 
ذكروا أنه توضأ قبله، ثم أفاض الماء على  -عليه الصالة والسالم-قبله، كل من وصف غسل النبي توضأ 

ولم شقه األيمن ثم شقه األيسر غسل وليس فيه تثليث، يعني ي ،لى سائر جسده، ثم أفاض الماء عرأسه ثالثا  
ن كان بعضهم  ،الكامل وهذا هو الغسل ،يذكر فيه تثليث ثم على  يرى أنه يفيض الماء على شقه األيمن ثالثا  وا 

نما قالوا ،به الرواية ، يعني لم تأت  شقه األيسر ثالثا   غسل الرأس في  التثليث مستحب في الوضوء وفين : إوا 
عليه الصالة -في الباقي، على كل حال الغسل الكامل هو ما جاء عنه  الغسل فينبغي أن يكون مستحبا  

وقالوا: إن انغمس الجنب هو تعميم الجسد بالماء، وال يلزم منه أن يتوضأ قبله وال بعده، قال:  والمجزئ ، -والسالم
ألنه إذا اجتمع عبادتان من  ؟بواجب في غسل الجنابة، لماذايعني أن الوضوء ليس  ،هأ في الماء ولم يتوضأ أجز 

جنس واحد، عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضيه واألخرى مؤداة قالوا: دخلت الصغرى في الكبرى، 
، يعني واإلمام راكع يكبر تكبيرة اإلحرام وتدخل فيها تكبيرة الركوع، واألمثلة على ذلك كثيرة جدا   يعني كمن جاء

سحاق "وهو وقول الشافعي وأحمد، في قواعده ذكر أمثلة كثيرة لهذه القاعدة -رحمه هللا-ن رجب اب وهو قول  "وا 
 . على أن الوضوء ال يجب مع الغسل وأصحابه، ونقل ابن بطال اإلجماع أبي حنيفة أيضا  



فكيف ما  ،بدأ به قبل شيءي لم يذكر فيه شيئا   : فرض هللا تعالى الغسل مطلقا  -رحمه هللا-قال اإلمام الشافعي 
: يعني في حديث الباب ،واالحتياط في الغسل ما روت عائشة ،جاء به المغتسل أجزأه، إذا أتى بغسل جميع بدنه

 ثم بعد ذلك يفيض الماء على "ثم يحثي على رأسه ثالث حثيات ،شعره الماء، ثم يشرب ه للصالة"يتوضأ وضوء
لم يتوضأ قبل الغسل ولكن عم جسده ورأسه ، وقال ابن عبد البر: إن عائشة بدنه، واالحتياط في الغسل ما روت
ألن كل من وصف غسل  الوضوء قبل الغسل؛ لكنهم مجمعون على استحبابونواه فقد أدى ما عليه بال خالف، 

إن  لكنهم مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل، اآلن قال: ،ذكر أنه توضأ -عليه الصالة والسالم-النبي 
يتوضأ قبل الغسل ولكن عم جسده ورأسه ونواه فقد أدى ما عليه بال خالف، وابن بطال نقل اإلجماع على أن لم 

بقوله: ذهب جماعة منهم أبو اإلجماع فقد ذهب جماعة  يجب مع الغسل، وتعقب ابن حجر دعوى الوضوء ال 
وضوء للمحدث، انتهى كالم لإلى أن الغسل ال ينوب عن الوضوء، الغسل ال ينوب على اوغيرهما  ثور وداود

-يلزم الجمع بين الضوء والغسل، كما روي عن النبي  :قال أبو ثور ،بن حجر، وقال ابن العربي في العارضةا
ولم ذكر كالم أبي ثور  ألن ابن العربي يري أنه باإلجماع ال يلزم، ، وعنه ثالثة أجوبة؛-صلى هللا عليه وسلم

 أجاب عنه بثالثة أجوبة. 
نما هو غسل كله، غسل كله ي األول: أن ذراعيه، وأفاض عني كونه غسل يديه وغسل وجهه و ذلك ليس بجمع وا 

للغسل وليست من الوضوء، أن ذلك ليس  أبعاض يعني هذه الماء على رأسه، ثم عمم هذا غسل وليس بوضوء،
نما هو الغسل كله  .بجمع وا 

ل وْا{ :ب بدليل قوله تعالىأنه إن كان جمع بينهما فإنما ذلك استحباب، استحبا :الثاني ( سورة 43)] }َحتََّى َتْغَتس 
وْا{ وقوله: [النساء ن باا َفاطَّهَّر  نت ْم ج  ، وما ذكر غير التطهر، االغتساليعني ما ذكر غير  [( سورة المائدة6)] }َوا  ن ك 

 .فهذا هو الفرض :يقول ،فهذا هو الفرض
ديث ميمونة ئر األحاديث يعني غير ما ذكر من حساذكر الوضوء،  أن سائر األحاديث ليس فيها :الثالث

نما إذا سئيقول: لوحديث عائشة  قال: أن تفعل كذا  -عليه الصالة والسالم-ل النبي يس فيها ذكر للوضوء، وا 
 وليس فيه ذكر للوضوء.  ،وكذا

حديث ميمونة في كل من هذه األجوبة الثالثة عندي نظر، أما األول فألن ظاهر  يقول الشارح المبارك فوري:
 :ه للصالة، وأما الثانيأما في حديث عائشة نص ويتوضأ وضوءوعائشة هو الجمع بينهما وهذا ظاهر، يعني 

ل وْا{ :فألن المراد بقوله عليه الصالة - الشرعي المأثور عن النبي االغتسالهو  [( سورة النساء43)] }َحتََّى َتْغَتس 
 لك التطهر. وفيه الوضوء، وكذ -والسالم

ما الثالث: فألن عدم ذكر الوضوء في بعض أحاديث الغسل ليس بدليل على أنه ليس بواجب في غسل وأ
 .وهللا أعلم ،الجنابة

إما ألن المشروح  الجنابة ثم ال يذكر في نصوص أخرى من  -عليه الصالة والسالم-يعني كونه يشرح في غسله 
 كما هو معلوم، احد ال يلزم بيانها في كل مناسبة،غسل قد علم ذلك فيما قبل، والسنة إذا ثبتت بحديث و الله 
 .ثور للوضوء ومخالفته لإلجماع الذي نقلوه أبيبهذه األجوبة الثالثة عن قول ابن العربي في إجابته عن إيجاب ف

 .سم



 عفا هللا عنك. 
  :-تعالى رحمه هللا-قال 
 ؟الغسل دهل تنقض المرأة شعرها عن :باب

عن عبد هللا بن رافع عن أم سلمة  عن المقبري  سفيان عن أيوب بن موسىنا حدث :قال حدثنا ابن أبي عمر
ال إنما »قال:  ؟ه لغسل الجنابةظرسول هللا: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفانق يا :قلت"قالت:  -ارضي هللا عنه-

أو قال:  «يكفيك أن تحثي على رأسك ثالث حثيات من ماء، ثم تفيضي على سائر جسدك الماء فتطهرين
  .«قد تطهرت   فإذا أنت  »

من الجنابة  هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت :قال أبو عيسى
 أن تفيض الماء على رأسها.  دلك يجزئها بعفلم تنقض شعرها أن ذ

 :-هللا تعالىرحمه –يقول المؤلف 
و الماء إذا ظفر ونسج وأدخل بعضه في بعض قد ينب ألن الشعر ؟"الغسل دهل تنقض المرأة شعرها عن :باب"

ويشرب الشعر الماء  ،تروى أصول الشعر والمطلوب في الغسل أنأصوله، قد ال يصل الماء إلى أصوله،  عن
 على ما تقدم. 

بن  "عن أيوب بن موسى" ودهو ابن عيينة كما في رواية أبي دا "حدثنا سفيان :حدثنا ابن أبي عمر قال"يقول: 
 "المقبري "بن أبي سعيد  "سعيد عن" وهو من رجال الكتب الستة ،الفقيه ،األموي  ،بن سعيد بن العاص وعمر 

 يا :قالت: قلت عن أم سلمة" لى أم سلمة وهو ثقةمو  ،المخزومي المدني "ن رافععن عبد هللا ب" وهو ثقة أيضا  
إني امرأة  قالت: قلت يا رسول هللا" ،-معليه الصالة والسال-النبي  أم سلمة هند بنت أبي أمية زوج "رسول هللا

 "؟هضأفانق" يعني شعر رأسها "ضفر رأسي"يعني نسجه وفتله  "رأسي ضفر"أحكم  :أشد يعني "أشد ضفر رأسي
ألن هذا الرواية نحتاجها  "للحيضة والجنابة" :وفي رواية مسلم "لغسل الجنابة" اطنهليصل الماء إلى بأي أفرقه 

للحيضة " :نحتاج رواية مسلم :أقول مناقشة قول من يقول بالتفريق بين غسل الحيض،نحتاجها ل -رواية مسلم-
ه "أفانقضله الشعر، وغسل الجنابة فال ينقض له لمناقشة من يقول بالتفريق بين غسل الحيض فينقض  "والجنابة

ثالث الماء  على رأسك» " يعني تصبيتحثي" :وفي نسخة "«نإنما يكفيك أن تحثي ،ال»قال:  لغسل الجنابة
ثبات  جاء إلغاؤهاوقد  ،لفعلها إلغاء تنصب، تنصب الفعل المضارع وتحثين (أن)وتحثي معروف أن  «حثيات وا 

 النون معها في شواهد كثيرة، منها قول الشاعر:
 أن تقرررررررررررأن  علررررررررررى أسررررررررررماء ويحكمررررررررررا

 منررررررررررري السرررررررررررالم وأال تشرررررررررررعرا أحررررررررررردا     ج
 ج ج

 ون.عملها وحذف النأ  "وأال تشعرا" أخره وفي ،يعني في صدر البيت ألغاها، ألغى عملها
، يقول ابن مالك في كما قرره أهل العلم لغة ،إثبات النون تحثينب «من ماءأن تحثين على رأسك ثالث حثيات »

 ألفيته:
 وبعضرررررررهم أهمرررررررل )أن( حمرررررررال  علرررررررى

 جج

 )مرررررا( أختهرررررا حيرررررث اسرررررتحقت عمرررررال   
 

 ي البيت.وجعلها ال تنصب الفعل المضارع كما ف (أن)يعني أهمل 
 أن تقرررررررررررررأن  علررررررررررررى أسررررررررررررماء........ 

 ...................................   ج
 ج ج



ثم »بدون نون على الجادة  «أن تحثي» :مع أنه جاء في نسخ أخرى  «على رأسك ثالث حثيات من ماء»
نما إ»قال:  ،«فتطهرين على سائر جسدك» بحذف النون  «تفيضي» :وفي النسخ التي أشير إليها «نتفيضي

سائر على » ليس فيه ذكر للوضوء قبل الغسل «يكفيك أن تحثين على رأسك ثالث حثيات من ماء ثم تفضين
يعني المنسوج  فورضسؤال، وهو نقض الشعر الملإن الحديث جاء إجابة  :قد يقول قائل لكن «جسدك فتطهرين

 ،ما جاء في السؤالعلى  وذكر الوضوء قدر زائد ،ل بعضه في بعض، فيكون الجواب مطابق للسؤالالمدخ
الحاجة، هو بيان لشعر الرأس هل ينقض  وال يجوز تأخير البيان عن وقت : إن مثل هذا بيانوعلى هذا ال يقال

  .«فإذا أنت قد تطهرت»أو قال:  «فتطهرين»وما عدا ذلك ثبت بأدلة أخرى  ؟أو ال ينقض
، يعني رواه الجماعة ما ماجهوابن  النسائيورواه مسلم وأبو داود و  "قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح"

والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن  :قال"عدا البخاري، 
 ."أن تفيض الماء على رأسهاذلك يجزئها بعد 

وهذا هو  "على رأسهاجزئها بعد أن تفيض الماء المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك ي"
فر الرأس، الضفائر ال تنقض، وقال الحسن وطاووس: يجب النقض في غسل مذهب الجمهور ال يلزم نقض ض

صلى هللا عليه -وهو مروي عن أحمد، التفريق بين الحيض والجنابة، واستدل بأمر النبي  ،دون الجنابةالحيض 
في حديث أم سلمة، اآلن أم  "للحيضة والجنابة" :مسلملرواية  بنقضه، وحمله الجمهور على الندب عائشة -وسلم

أن تحثي على رأسك ثالث حثيات، يعني ال يلزم نقض الرأس وفي حديث عائشة  فيككيإنما  :سلمة قيل لها
هذه سألت عن الجنابة وعائشة الحيض، أشار الصنعاني في  بنقض رأسها، -عليه الصالة والسالم-أمرها النبي 

لما حاضت كان لإلحرام فليس إال غسل تنظيف ومن الزم التنظيف  ،عائشة كان لإلحرامسبل السالم أن غسل 
حديث عائشة غسل  :وغسل الجنابة ال ينقض، قالق بين غسل الحيض فينقض أن ينقض الشعر، يعني من فر  

" والجنابة لحيضة، يعني لو لم ترد رواية مسلم: "لالدليل واضح ؟"أفانقضه لغسل الجنابة"حيض، وحديث أم سلمة 
 والجنابة حكمه واحد، فكيف أمرت لكان هذا القول متجه، لكن لما ورد عرفنا أن الحيض في حديث أم سلمة

وأما غسل أم  ،واجبلإلحرام، وليس بغسل  تنظيفعائشة أمرت ألن الغسل غسل  ؟عائشة ولم تؤمر أم سلمة
فإذا  اذا ال يحتاط للواجب أكثر من غيره؟مقد يقول قائل: ل ،سلمة فهو معروف أنه للواجب، للحيضة والجنابة

رضي -عائشة بنقضه في الغسل الواجب من باب أولى، وعلى كل حال  :بنقضه في الغسل المستحب قلنا :قلنا
نما تريد التنظف لإلحرام، ومعلوم أن اإلحرام يسن له  ،ال تريد بغسلها رفع الحدث -هللا عنها وال  االغتسالوا 

عليه - ليفرق بين أمرهأخر  أن ينقض الشعر ويعتنى به وينظف، منهم من لحظ ملحظ مام النظافةيجب، ومن ت
 :قال ؟غسل الجنابةي أفانقضه لإني أشد ضفرة رأس :لعائشة وبين قوله ألم سلمة حين قالت له -الصالة والسالم

لشعر الخفيف ر الكثيف ينقض واعشلمة كبيرة السن وشعرها خفيف، فالة صغيرة شعرها كثيف وأم ساعائشة فت
هذا  ،ن هذا ال دليل عليه: إيصل الماء إلى أصوله دون نقض ال يحتاج إلى نقض، يقول بعضهم الذي يمكن أن

التفريق ال دليل عليه ولم ينقل أن شعر أم سلمة خفيف وشعر عائشة كثيف، لكن هذا هو الغالب أن المرأة كلما 
عليه الصالة -لما تزوجها النبي  جدا   ، أم سلمة كبيرةالسن يخف شعرها، ليست مثل الفتاة الصغيرة تقدم بها
ففرق  وعمرها ثمان عشرة سنة، -عليه الصالة والسالم-سلمة، بينما عائشة مات عنها النبي  بعد أبي -والسالم



أنما يحتاج لم ينص عليه ن ا   و وعندي أن هذا الوجه وجيه جدا   ،بين شعر امرأة عجوز كبيرة وبين امرأة صغيرة
ما  ،ينص عليه ولو لم لتوفيق بين النصوص نحتاج إلى مثل هذا الكالم،مثل هذا الموقف يعني في ل إليه في

وأهل العلم يسلكون مسالك أضعف من هذا لرفع التعارض بين  ،توفيق بين النصوصللماذا؟ ليحتاج ينص عليه، 
ذكر منها أكثر من خمسين  عند أهل العلم وعند التعارض، فالحازمي يعني وجوه الجمع كثيرة جدا   النصوص،

 ،بين النصوص االختالفلرفع  زاد بها على المائة وجه -رحمه هللا-والحافظ العراقي  ،االعتبارفي مقدمة  وجها  
ألن التفريق بين غسل الحيض وغسل الجنابة ال  أفضل ما يجمع به بين هذه النصوص؛ هذا منوفي تقديري أن 

يض أو غسل الحفهذا جعل غسل  "للحيضة والجنابة"سؤال أم سلمة شك أنه قوي لو لم ترد رواية مسلم في 
ينهما إال أن يقال: إن عائشة أمرت بنقض شعرها وجه للتفريق ب ، فلم يبق  ال فرق  الجنابة مثل غسل الحيض

هذا و  متساقطا   متمزقا   صغيرة وشعرها كثيف لم يتساقط بعد، أما العجائز فالغالب أن شعرها يكون خفيفا   ألنها فتاة
 تفاد منه رفع االختالف بين هذه األحاديث.لم يرد به نص إنما يسن ومثل هذا التفريق وا   ،ظاهر
 سم. 

هل يلزمها  الضفائرالمرأة شعرها بغير  ل العلة مشقة النقض بمعنى لو جمعته يا شيخ: طالب: عفا هللا عنك
 أن تنقض الشعر ألنه لم يكن بضفيرة؟ 

فإذا كان يصل بنفسه ال يحتاج إلى  ،ب الشعر الماءشر  ي  ى أصول الشعر أن هو الملحوظ في مثل هذا أن ترو  
ذا كان ال الكبيرة والصغيرة إنما هو من  المرأة ني، ولهذا التفريق بيصل إال بالنقض ال بد من نقضه نقض، وا 

صوله إال فال يصل الماء إلى أ ،النظر إلى الغالب، الغالب أن النساء الصغار الفتيات شعرهن كثيف أجل
  ؟والغالب أن النساء كبار السن شعرها خفيف فال تحتاج إلى نقض، نعم ،بنقض
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أن األمر مسلك من مسالك الجمع بأن يقال:  هذا :أقول لك من مسالك الجمع، يمكن أن يقال...،يعني هذه مس
تشريب الشعر الماء، حديث أم سلمة، وعندي أن المسألة مردها إلى بندب الفي حديث عائشة مصروف إلى 

ال فال، نعم.مفأن وجد ما ي بحيث يصل إلى أصوله،  نع من وصله لزم إزالته وا 
 عفا هللا عنك. 

 : -تعالى رحمه هللا-قال 
 :ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة :باب

 أبي عن سيرين بن محمد عن دينار بن مالك حدثنا :قال وجيه بن رثاالح حدثنا قال: علي بن نصر حدثنا
 .«البشر وأنقوا ،الشعر فاغسلوا ،جنابة شعرة كل تحت» :قال -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن هريرة
 .وأنس علي عن الباب وفي :قال
 روى  وقد ،بذاك ليس شيخ وهو ،حديثه من إال نعرفه ال غريب حديث وجيه بن رثاالح حديث :عيسى أبو قال
 ابن :ويقال ،وجيه بن رثاالح :ويقال ،دينار بن مالك عن الحديث بهذا تفرد وقد ،األئمة من واحد غير عنه

 .بةجو 
 :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

محمد  أبو "وجيه بن رثاالح حدثنا قال: علي بن نصر حدثنا"ل: اق "ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة :باب"
 بن محمد عن" البصري الزاهد "دينار بن مالك حدثنا" :قال ضعيف عند عامة أهل العلم، ،الراسبي البصري 

مقتضى هذا أنه لو " «جنابة شعرة كل تحت» :قال -هللا عليه وسلم صلى- النبي عن هريرة أبي عن سيرين
 يعني جميعه «الشعر فاغسلوا» ذه الجنابة بقدر ما بقي من الشعرشعرة لم يصلها الماء بقي شيء من ه بقيت

يعني من األوساخ التي تمنع من وصول الماء إلى  «أنقوا البشر»ر ظاهر جلد اإلنسان، ش  الب   «البشر وأنقوا»
 لبشرة، ولو بقي شيء يمنع من وصول الماء إلى البشرة لم ترتفع الجنابة. ا

استدل به من يستدل بالتفريق بين المضمضة  ،فه وأنكره أهل العلم بالحديثضع   ،: هو ضعيفهذا الحديث أوال  
 وال يوجب المضمضة، فما وجه االستدالل؟ ،واالستنشاق فيوجب االستنشاق في الغسل

 طالب:.......
لو صح الخبر، هذه نباهة من جهة  نعم ألن في داخل األنف في شعر، بخالف الفم يعني استنباط دقيق جدا  

 وغفلة من جهة.



االهتمام بالشعر يعني لة ، يعني مسأماجه عند أحمد وأبي داود وابن "علي عن الباب وفي" :-رحمه هللا- قال
 قال علي: ،هللا به كذا وكذا في النار لم يغسلها فعلوضع شعرة من جنابة من شعره أو من ترك م من ترك شيئا  

 شك أن موقوف، لكن ال :منهم من يقول ،-رضي هللا عنه-إلى علي وهو صحيح  "فمن ثم عاديت رأسي"
نفسه، حدث علي ثابت إلى علي  ر ال يمكن أن يقوله علي من تلقاءألن الوعيد بالنا أمارات الرفع عليه ظاهرة؛

 .ماجهد وابن أحمد وأبي داو عند  -رضي هللا عنه-
 .لكنه ضعيف ،والطبرانيعند أبي يعلى  "عن أنس" وفي الباب أيضا  

 ماجهوابن  أبو داودأخرجه  "حديثه من إال نعرفه ال غريب حديث وجيه بن رثاالح حديث :عيسى أبو قال"
ويه الحاث بن وجيه، حتى عند غير الترمذي إنما ير  ومداره على الحارث بن وجيه وهو ضعيف جدا   والبيهقي،

 "بذاك ليس شيخ -يعني الحارث- وهو" :، قالمود وغيرهي وأبو داحديث البخار بالقال البيهقي: أنكره أهل العلم 
شيخ : إن ، لكن قد يقول قائلوالتعديل حكما هو معروف في ألفاظ الجر  ،يعني ليس بذاك القوي  بذاك ليس شيخ

وليس بذاك القوي من ألفاظ التجريح،  ،ألفاظ التعديل إلى الجرحوهو أقرب  ،تعديل، ومع ذلك هو تعديل ضعيف
 غير عنه روى  وقد" قال: ليس بذاك، واإلتقانالضبط فلعله من حيث الديانة يستحق بوصف شيخ، ومن حيث 

- ويقال ،دينار بن مالك عن الحديث بهذا دتفر   وقد" ي الجهالة مرتفعة لكن الضعف ثابتيعن "األئمة من واحد
يختلفون في والده هل هو بالياء أو  ،الحارث بن وجبة "ةبوج ابن :ويقال ،وجيه بن رثاالح -ي اسمهيعني ف
والحرص على تروية أصول الشعر سواء كانت  يف، والخبر ال يستدل به لضعفه،وعلى كل حال هو ضع ؟بالباء

 في الرأس أو في غيره أمر ال بد منه، نعم.
 عفا هللا عنك 

 : -ىتعال رحمه هللا-قال 
 :ما جاء في الوضوء بعد الغسل :باب

 -رضي هللا عنها- عائشة عن األسود عن قاإسح أبي عن شريك حدثناقال:  موسى بن عيلاإسم حدثناقال: 
 ."الغسل بعد يتوضأ ال كان -صلى هللا عليه وسلم- النبي أن
 .صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال
 ال أن والتابعين -صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب العلم أهل من واحد غير قول وهذا :عيسى أبو قال

 .الغسل بعد يتوضأ

 :-تعالى رحمه هللا-الترمذي اإلمام يقول 
  "ما جاء في الوضوء بعد الغسل :باب"

، يعني ابن عبد هللا القاضي صدوق  "شريك حدثنا قال:" صدوق يخطأ ،الفزاري  "موسى بن عيلاإسم حدثنا"قال: 
 -ارضي هللا عنه- عائشة عن األسود عن"السبيعي  "قاإسح أبي عن" ر كما في رواية أبي داودلكن تابعه زهي

ه ن يتوضأ وضوءيعني في حديثها السابق أنه كا "الغسل بعد يتوضأ ال كان -صلى هللا عليه وسلم- النبي أن
 بوضوئه اكتفاء   عد الغسلكان ال يتوضأ ب -الصالة والسالم هعلي-في حديثها هذا أن النبي لصالة قبل الغسل، ل

الماء إلى جميع أعضائه، الماء  لبإيصاالحدث األصغر تحت ارتفاع الحدث األكبر  ارتفاعندراج اأو ب األول،



لكن لو طرأ ما يقتضي  الوضوء فال داعي لتكراره بعد ذلك، وأما قبله فالسنة جاءت به،وصل إلى جميع أعضاء 
ه بأي ناقض فإنه يلزمه ثم اغتسل فمس ذكره أو انتقض وضوؤ  لصالةه لتوضأ وضوء إعادة الوضوء بعد الغسل،

 إعادة الوضوء. 
وأخرجه البيهقي بأسانيد  ماجهوابن  وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي "صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال"

 جيدة.
 ال هأن والتابعين -صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب العلم أهل من واحد غير قول وهذا :عيسى أبو قال"

 ."الغسل بعد يتوضأ
وهي هل يرتفع  العلماء كما صرح بذلك ابن العربي، وابن العربي بحث هنا مسألة مهمة جدا   هبل لم يختلف في

ث عن كل ؟ هل يرتفع الحدبعد تمام غسل جميع األعضاءالحدث عن كل عضو على حدة؟ أو ال يرتفع إال 
مام غسل جميع األعضاء؟ معروف أن الحدث هو الوصف القائم بالبدن عضو على حدة أو ال يرتفع إال بعد ت

والنوم، واألمور مختلف  األصغر من البول والغائطو  ،الذي منه األكبر واألصغر، األكبر من الجنابة والحيض
 أو األكل فإن مثل هذا الجنب يخفف، يخفف الحدث فيها، أما بالنسبة لما ال تشترط له الطهارة كالنوم مثال  

؟ ةنع منه بسبب الحدث فهل يرتفع الحدث عن كل عضو على حدرفع الحدث ليزاول ما م   ادلكن إذا أر بالوضوء، 
أنه لو غسل وجه ويديه في الوضوء هل يجوز له أن  بمعنى ؟أو ال يرتفع إال بعد تمام غسل جميع األعضاء

 لالحدث لم يرتفع إال بعد غسل الرج أنه رفع الحدث عنها أو ال يجوز باعتبار أن رباعتبا يمس المصحف بيده
 اليسرى؟ نعم؟ 

هو أن الحدث يرتفع عن كل عضو بغسله، ولو لم يتم الوضوء، أبطله و ابن العربي أبطل االحتمال األول 
نما غسل  ،ه ويديه في الوضوء لم يجز له أن يمس المصحفوجلإلجماع على أن الرجل لو غسل  الوجه وا 

لم يكمل بطل، بدليل ن فيه كمال الوضوء، فإن كمل الوضوء ثبت له الحكم وا   عا  وارتفاع الحدث عنه موقوف مرا 
ل مسح الرأس وغسل إذا غسل وجه ويديه ثم أج   :نه يرتفع قلنا: إمن فروض الوضوء، يعني لو قلنا المواالةأن 

جه واليدين ألن ال يحتاج إلى أن يعيد غسل الو  ،ألنه ارتفع الوضوء عنهما ؛الرجلين، ال يحتاج إلى أن يعيده
ليست من فرائض الوضوء، أما من يقول: أن  بأن المواالة عند من يقول: الوضوء ارتفع عنهما، ولكن هذا جار  

 الكالم ال يجري عنده.  الة فرض من فروض الوضوء فإن مثل هذااالمو 
يعتد بهذا الركعة؟  :لهل نقو  ثنائية أو رباعية صلى منها ركعة قال: كركعة من الصالة، يعني الصالة ثالثية أو

ألنها موقوفة على تمام الركعة التي تليها، أو على تمام ما يريده من الصالة ثنائية أو ثالثية أو  ؛ال يعتد بها
ل اليسرى وأدخلها الخف، فإذا غسل رجله اليمنى وأدخلها في الخف، ثم غس عية، وهذا الكالم ينفعنا في مسألةربا

ال منفردة وال  ةوهو طاهر  األنه ال يصح أن يكون أدخله ؛وجمع من أهل العلمعند الحنابلة  في الخف لم يصح
، يعني المنازعة من شيخ اإلسالم وغير شيخ اإلسالم الذين يقولون: ا كثيرا  يهمسألة يحتاج إلهذه مجتمعة، يعني 
حتى لو  «رتينعهما فإني أدخلتهما طاهد»ال هذا ليس بعبث  :اليمنى ثم لبسها هذا عبث، نقول إن مجرد خلع

طاهرة حتى يغسل اليسرى، الوجه ليس بطاهر حتى يغسل الرجل اليسرى، فال يتحقق  :غسل اليمنى ما نقول
وقد اطلع عليه  ،حتى تكمل الطهارة، لهذه المسائل التي لشيخ اإلسالم فيها قول «فإني أدخلتهما طاهرتين» :قوله



فيه وتبرأ الذمة بتقليده يعني يحصل  ،به لمه ويقتدىن أهل العلم من يوثق بعونصره م ،العلم وعرفوه طالب
قال شيخ اإلسالم يقول: ال يخفى علينا قول شيخ اإلسالم مسألة ثم ادة من بعض اإلخوان، يعني إذا قررنا مش

لذلك من األمس واليوم كمسألة إذا نزع و لكن كل إنسان ملزم بما يترجح عنده،  ،ومن يقول بقول شيخ اإلسالم
خوان، كل له داعي يا اإل يعني كثر فيها السؤال فما، ةالثانيغسل أو إذا لبس خف قبل  ؟أين يبدأ الخف، أو من

خوان ذا ليس بصحيح، يعني ال يظن أن اإلترجح عنده، وأما كون اإلنسان يلزم بقوله غيره فهيإنسان يقرر ما 
نعم شيخ  ..،إال إذا ،م قال، ما نرجعألن شيخ اإلسال ؛ذكرونا بقول شيخ اإلسالم، أو أننا بنرجع عن قولناي بيي

 وتبرأ الذمة بتقليده و ،وقدوة ،اإلسالم إمام
 فصرررررررررررررررررررردقوها إذا قالررررررررررررررررررررت حررررررررررررررررررررذام  

 ج

 ................................... 
 ج

هذا الكالم ليس بصحيح، شيخ  االجتهادكثير من الناس إذا سمع لشيخ اإلسالم قول خالص أقفل ذهنه عن 
يره يخطأ ويصيب، يرجح الراجح في الغالب لكنه قد يرجح مرجوح، يعني مسألة الطهارة اإلسالم إمام، لكنه كغ

الرأس  رفيمن خلع الخف واستمر على طهارته ويقيسه على شع األصلية والفرعية حينما يناقش فيها شيخ اإلسالم
يق شيخ اإلسالم بين رجعت عن هذا القول، وتفر  االختياراتإذا مسحه ثم خلعه، لو تقرأ المسح على الخفين في 

 ،كتابه االختيارات يفرق، ومع ذلك يقول: يقاس القدم على الرأس إذا حلق الشعر فيالطهارة األصلية والفرعية، 
، الح له شيءلمن  رج، المسألة ال حخوان بترجيح ما رأينه أبدا  إلال نلزم ا كما أننا أيضا   فما أحد يلزم بقول أحد،

 الصواب ما يلزم، نعم؟ ه هو عنده قول أن ترجح هذا أن اإلنسان إذا ليس معنى
... على شان د يتبعني واحدحأنا أقول هذا ألنه كثر السؤال يعني واحد يجلس واحد يقوم واحد يصلي معي ووا

قال نعم  وهللا الشيخ فالن :وكون اإلنسان يقول لك ،يعني حنا قررنا هذه المسائل في دروس كثيرة جدا  ؟ إيشإ
 .ما يخفى ؟قول فالن أو عالنعلينا  خفىالشيخ قال وهل ي
 عفا هللا عنك. 

 :ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل :باب
 عن القاسم بن الرحمن عبد عن األوزاعي عن مسلم بن الوليد حدثنا قال: المثنى بن محمد موسى أبو حدثنا
صلى هللا عليه - هللا ورسول اأن فعلته ،الغسل وجب فقد الختان الختان جاوز إذا" :قالت عائشة عن أبيه
  ."فاغتسلنا -وسلم
 .خديج بن ورافع عمرو بن هللا وعبد هريرة أبي عن الباب وفي :قال

 النبي قال :قالت عائشة عن المسيب بن سعيد عن زيد بن علي عن سفيان عن وكيع حدثناقال:  هناد حدثنا
 .«الغسل وجب الختان الختان جاوز إذا» :-صلى هللا عليه وسلم-
 .صحيح حسن حديث عائشة حديث :عيسى أبو قال
 الختان جاوز إذا» :وجه غير من -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن عائشة عن الحديث هذا روى  وقد :قال

 .«الغسل وجب فقد الختان
  وعلي وعثمان وعمر بكر أبو منهم ،-صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب من العلم أهل أكثر قول وهو

سح وأحمد والشافعي الثوري  سفيان مثل بعدهم ومن التابعين من الفقهاءو  عائشةو   .قاوا 



  ؟عندك واو، مثل سفيان ها
 ؟طالب: نعم

  ..مثل.
 مثل سفيان الثوري.طالب: 
  ؟نعم ؟في واو

 طالب: عفا هللا عنك.
سحاق  .الغسل وجب الختانان التقى إذا :قالوا مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وا 

 :-تعالى رحمه هللا-ؤلف يقول الم
 "ما جاء إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل"باب: 

جب، وال اال يتم الواجب إال به فهو و  وما والختان بالنسبة للرجل معروف، وهو واجب ألن الطهارة ال تتم إال به،
جبه وأما م من أو فمسالة مختلف فيها، فمنه : الخفاضمختلف في وجوبه، وأما بالنسبة لختان المرأة ويقال له

الختانان من باب التغليب، كما  :فقيل ختان وخفاض «الختانان وجب الغسل إذا التقى» استحبابه فال إشكال فيه
 : العمران، والقمران، واألبوان.يقال
 ،من شيوخ األئمة ،ثقة ،العنزي  ،المعروف "مثنىال -أبو موسى بن بن موسى- حدثنا أبو موسى محمد" :قال
 عن" وهو ثقة ،بن محمد بن أبي بكر "القاسم بن الرحمن عبد عن األوزاعي عن مسلم بن الوليد حدثنا قال:"

 أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة. ،القاسم بن محمد "أبيه
 ج  سرررررررعيد أبرررررررو بكرررررررر سرررررررليمان خارجرررررررة  ج  فخرررررررررررذهم عبيرررررررررررد هللا عرررررررررررروة قاسرررررررررررم

 .الفقهاء السبعة
، وهو تغيب والمراد الجماع ،أحدهما األخر ىيعني إذا حاذ "الختان نالختا جاوز إذا" :قالت عائشة عن"

 .من هذه الجنابة، يعني ولو لم ينزل االغتساليعني  "الغسل وجب فقد الختان الختان جاوز إذا" الحشفة
صلى هللا عليه -أنا ورسول هللا "أي ما ذكر من مجاوزة الختان الختان  "فعلته -ارضي هلل عنه-قالت عائشة "

لكن حينما ال يكون هنالك  ألن المصلحة راجحة، ؛والتصريح بمثل هذا ال ينافي األدب "فاغتسلنا -وسلم
لكن  ،هو من الرفث الذي جاء النهي  عنهو  ،ومذموم في النصوص ،فالتصريح بمثل هذا مخل باألدب مصلحة

أو ال يخل  و مخل بالحجهو مخل بالصيام أقراءة مثل هذا الحديث في نهار رمضان أو في الحج مثال  هل 
يقرأ مجموعة من الشباب حاجين يقرؤون في  ؟يقرأ في سنن الترمذي أو في الصحيحين أو في غيرهما بهما؟

 عرفة مثل هذا الكالم. 
  .طالب:......

الم بين الرجال ما يضر، يعني لو كان الك ليس من الرفث، ابن عباس يخص الرفث بما تواجه به النساء، :تقول
وجهت به النساء فإنه يسمى رفث، مع أنه الرفث ينظر فيه إلى الكالم ذاته، ولو لم يكن بحضرة نساء،  لكن إذا

ن قال  ،أزوجهن كلها رفث معرجالهن  عوما يتعلق بأمور النساء وما يقع بينهن م ،فاإلسفاف في الكالم رفث وا 
ف الذي ال يقال في حال السعة فضال  وذكر عنه في كتب التفسير وكتب اللغة البيت المعرو  ابن عباس ما قال،



عن ابن  األئمة كلهم يثبتونه ،والنكارة فيه ظاهرة، يعني يثبتونه ،عن حال النسك، يذكر هذا عن ابن عباس
 عباس.

 وهررررررررررررررررن يمشررررررررررررررررين بنررررررررررررررررا هسيسررررررررررررررررا
 ج

 ................................... 
 جج

 ن مثل هذه األوقات.، يعني ما يقال في حال السعة فضال  عبيت كله رفث، البيت...
ن لم مخالف للمعروف من النصوص، فقراءة مثل هذه األحاديث يعني إ هذا تطير بعد هذا "إن تصدق الطير"

ن دعت إليها  تكن الحاجة داعية إليها فيفضل أن يقرأ غيرها من أبواب العلم في وقت الصيام وفي وقت الحج، وا 
 قصود العلم.؛ ألنه ليس المقصود الرفث إنما المالحاجة تقرأ

يؤتى به لتجويز  (أنا) والضمير ضمير المتصل "غتسلنااف -صلى هللا عليه وسلم-فعلته أنا ورسول هللا "
غتسلنا هنا ال اف -صلى هللا عليه وسلم-فعلته ورسول هللا " :العطف على ضمير الرفع المتصل، لو قالت

 يجيزون العطف على ضمير الرفع المتصل إال بفاصل.
ن علررررررررررى ضررررررررررمي  ر رفررررررررررع متصررررررررررلوا 

 عطفررررت ففصررررل بالضررررمير المنفصررررل   ج
 ج

 يعني كما هنا. 
 أو فاصرررررررررل مرررررررررا وبرررررررررال فصرررررررررل يررررررررررد 

 فررررررري الرررررررنظم فاشررررررريا  وضرررررررعفه اعتقرررررررد   ج
 ج

بضمير نصب المتصل، نها فصلت لجادة، قد يقول قائل: إبضمير الفصل على اعلى كل حال هنا جاءت 
ال ما يكفي" فعلته ورسول هللا"فصلت بين ضمير الرفع المتصل والمعطوف عليه بضمير نصب  ألنه  ؟يكفي وا 

هذا  ت اليوم وزيدجئ :وتقول : جئت أنا وزيد، تقول: جئت وزيديعني ما تقول ،أي فاصل "أو فاصل ما" :يقول
ال ما يكفي فاصل،  "غتسلنااف -صلى هللا عليه وسلم-فعلته ورسول هللا " ؟لكن ضمير النصب كما هنا يكفي وا 

 ألنه وجد الفصل بين ضمير الرفع المتصل وما عطف عليه.  ؛أنه يكفي "ل ماأو فاص: "مقتضى قوله
ورافع " ماجهعند ابن  "ووعبد هللا بن عمر " وهذا مخرج في الصحيحين والمسند "وفي الباب عن أبي هريرة :قال"

 عند اإلمام أحمد.  "بن خديج
هل ، وهو ضعيف عند جماهير أ دعانبن ج "زيد بن علي عن سفيان عن وكيع حدثناقال:  هناد حدثنا"قال: 
ن وثقه الشيخ أحمد شاكر ،العلم وعلى الترمذي  ،فقد وثق مجموعة من الضعفاء في حواشيه على المسند ،وا 

بن اومنهم على بن زيد، ومنهم  ،العلم على ضعفهم أين وثق أكثر من عشرين جمهور أهلأيضا  يعني في الجز 
 ؟ة، نعملهيعة، ومنهم ابن إسحاق، وجمع من الروا 

 طالب:.......
هذا عبد الرحمن بن زياد، المقصود أن عشرين أو يزيدون قليال  أو ينقصون كلهم وثقهم واإلفريقي محمد تقدم 

 .وجماهير أهل العلم على ضعفهم
 جاوز إذا» :-صلى هللا عليه وسلم- النبي قال: قالت عائشة عن المسيب بن سعيد عن "عن علي بن زيد

  .«الغسل وجب الختان الختان
المجاوزة كما هنا، وبلفظ المالمسة،  :، وبلفظشوكاني: ورد الحديث بلفظ المحاذاة وورد أيضا  بلفظ المالقاةيقول ال

  ج فقد وجب الغسل وقد وقت المالقاة.وبلفظ اإللصاق، والمقصود من ذلك كله أنه إذا أول



إذا جلس بين شعبها األربع ثم » :وأصله في صحيح مسلم بلفظ "صحيح حسن حديثهذا  :عيسى أبو قال"
ن لم ينزل» :وفي بعض الروايات «جاهدها فقد وجب الغسل س الختان الختان الغسل مرتب على م ييعن «وا 

 الذي يعبر به عن اإليالج.
 الختان جاوز إذا» :وجه غير من -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن عائشة عن الحديث هذا روى  وقد :قال"

  .«غسلال وجب فقد الختان
  وعلي وعثمان وعمر بكر أبو منهم ،-صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب من العلم أهل أكثر قول وهو

سح وأحمد والشافعي الثوري  سفيان مثل بعدهم ومن التابعين من والفقهاء عائشةو  إذا التقاء  :واقال قاوا 
 ."وجب الغسلان الختان

ي كان لم يكن معه إنزال، يعنن وجوب الغسل مع الجماع وا   األمة مجتمعة اآلن علىأن  اعلم :يقول النووي 
لم يكن ن األمة مجتمعة اآلن على وجوب الغسل مع الجماع وا  أن  اعلمقال:  ،الخالف بين الصحابة معروف

ثم رجع بعضهم وانعقد اإلجماع بعد  ،معه إنزال، وكانت جماعة من الصحابة على أنه ال يجب إال باإلنزال
وكان هذا في صدر اإلسالم فهو  أن الماء من الماء" ما جاء" :الترمذي هذه الترجمة بالترجمةاآلخرين، وأردف 

 .نعم منسوخ، ونقرأه لصلته بحديث الباب،
 عفا هللا عنك.

 : -رحمه هللا تعالى-قال 
 :ما جاء أن الماء من الماء :باب

 بدن سدهل عدن الزهدري  عدن يزيدد بدن نسيدو  أخبرندا قدال: المبدارك بدن هللا عبدد حددثناقال:  منيع بن أحمد حدثنا
 نهدي ثدم ،اإلسدالم أول فدي رخصدة المداء مدن الماء كان إنما" :قاال -رضي هللا عنهما- كعب بن أبي عن سعد
 ."عنها
 .مثله اإلسناد بهذا الزهري  عن معمر أخبرنا قال: المبارك بن هللا عبد حدثناقال:  منيع بن أحمد حدثنا
نما ،حيحص حسن حديث هذا :عيسى أبو قال  وهكدذا ،ذلك بعد نسخ ثم اإلسالم أول في الماء من الماء كان وا 
 علدى والعمدل ،خدديج بدن ورافدع كعدب بن أبي منهم -وسلم عليه هللا صلى- النبي أصحاب من واحد غير روى 
ن الغسل عليهما وجب الفرج في امرأته الرجل جامع إذا أنه على العلم أهل أكثر عند هذا  .ينزال لم وا 

 -رضدي هللا عنهمدا- عبداس ابدن عدن عكرمدة عدن الجحدا  أبدي عدن شدريك أخبرنداقدال:  حجدر بن علي حدثنا
 ."االحتالم في الماء من الماء إنما: "قال
 أبددو قددال ،شددريك عنددد إال الحددديث هددذا نجددد لددم :يقددول وكيعدداا  سددمعت :يقددول الجددارود سددمعت :عيسددى أبددو قددال

 وكدان الجحدا  أبدو حددثنا :قدال الثدوري  سدفيان عدن يدروى و  ،عدو  أبدي بن داود :اسمه ا الجحَّ  وأبو :عيسى
 .اا ضيمر 

  .مرضيا ، مرضيا  
 عفا هللا عنك.

 ".اا يضمر  وكان"



 سدعيد وأبدي أيدوب وأبدي وطلحدة والزبيدر طالدب أبدي بن وعلي عفان بن عثمان عن الباب وفي :عيسى أبو قال
 .«الماء من الماء »: قال أنه -وسلم عليه هللا صلى- النبي عن
 :-رحمه هللا تعالى-المؤلف  يقول

والترتيرب الطبيعري أن  ،وهذا مثل ما تقدم بحثه في تقديم الناسخ على المنسروخ "ما جاء أن الماء من الماء :باب"
مرن  الماء هو الماء الذي يغتسل به "باب ما جاء أن الماء من الماء" لقدمه في الزمان في الوقت، قال:يقدم هذا 

ه ال غسرررل إال بررراإلنزال، مقتضررراه أنررر ال مررراء إال مرررن المررراء، ،اإلنسررران إثرررر الجمررراع المررراء الرررذي هرررو الخرررارج مرررن
أنره منسروخ لبيران أن مرا ورد ممرا يردل  أن الترجمة بلفظ حديث ..ذه الترجمة لبيان أن هذا الحديثعقد ه والترمذي

 معنى مختلف.لفظ واحد واليأتي ال ،الماء من الماء هذا فيه الجناس التام: وقولهعلى أن الماء من الماء منسوخ، 
عدن " وهرو ثقرة  ،األيلري "بدن يزيددقال: أخبرنا يونس  قال: حدثنا عبد هللا بن المبارك حدثنا أحمد بن منيع" :قال

إنمدا كدان "عدن أبدي بدن كعدب قدال: "لره وألبيره صرحبة  ،بن مالك األنصاري الخزرجري "الزهري عن سهل بن سعد
يلررزم نررزول يعنرري وفرررض الغسررل بمجرررد اإليررالج، فررال  "م نهددي عنهدداالمدداء مددن المدداء رخصددة فددي أول اإلسددالم ثدد

 الماء. 
 ،مثلده اإلسدناد بهدذا الزهدري  عدن معمدر أخبرندا قدال: المبارك بن هللا عبد حدثناقال:  منيع بن أحمد حدثنا"قال: 
ن برراوصررححه  وهررو مخرررج عنررد اإلمررام أحمررد وأبرري داود والرردارمي، "صددحيح حسددن حددديث هددذا :عيسددى أبددو قددال
نما كان الماء من الماء في أول اإلسالم ثم نسخ بعرد ذلرك، فري العلرل التري فري أخرر الجرامع خ زيمة وابن حبان، وا 

مرن أجنراس  واذكرر ذا ولر ،قال: بينرا علتره فري الكتراب، وعلتره أنره منسروخ "الماء من الماء" :حديث لحديثلما ذكر ا
لكررالم هررذا الموضررع مررن الترمررذي، قررال: إنمررا بهررذا اى النسررخ علررة، ويريرردون إن الترمررذي سررم :العلررل النسررخ، وقررالوا

ي العلرل: بينرا علتره وقال فر في النسخ،كان الماء من الماء في أول اإلسالم ثم نسخ بعد ذلك، وحديث أبي صريح 
النسخ علة، فإن قصده أنها علة مؤثرة في الصحة فال، الحرديث صرحيح،  ىالنسخ، فالترمذي سم في الكتاب وهي

ن قصده أن الو  إنمرا  » :نرا حرديثوجاء لو لم نعرف المتقردم مرن المترأخر، لة مؤثرة في العمل بالحديث فصحيح،عا 
  ؟أيهما الماء من الماء؟ يقدم منهما؟ نعم فما الذي «الختانان إذا التقى»: مع حديث «الماء من الماء

 طالب:......... 
  ؟ها ؟ طيب،لماذا

 ..... ...طالب:.
 نعم؟  ...كن يبقى أيضا  أنه من حيثل ،نعم جاء حمله على االحتالم

 . ..طالب:.....
 يعني أنزل أو لم ينزل.  ؟يشأنه إ

 «المراء مرن المراء» :هذا منطروق، وداللرة حرديث «فقد وجب الغسل ولو لم ينزل اننإذا التقى الختا»: أيضا  حديث
أن المراء  ي محرل نطقرهق الحرديث داللتره فرو إليرالج مفهروم ولريس برالمنطوق، منطرعلى عدم االغتسال من مجرد ا

غيررر مخررالف لمنطرروق منطرروق الحررديث الررذي هررو االغتسررال يجررب إذا أنررزل، مفهومرره أنرره ال يجررب إذا لررم ينررزل، 
الحرررديث السرررابق، منطررروق الحرررديث غيرررر مخرررالف، لكرررن المخالفرررة برررين الحرررديث السرررابق مرررع مفهررروم هرررذا الحرررديث، 



وحرديث  «المراء طهرور ال ينجسره شريء»أن  القلترينوا فري حرديث والمنطوق مقدم على المفهروم، يعنري مثرل مرا قرال
مخصررص  «إن المراء طهرور ال ينجسرره شريء» :قرالوا: إن حررديث «إذا بلرغ المرراء قلترين لرم يحمررل الخبرث» القلترين:
إذا بلرغ المراء »: عمروم مخصروص بحرديث هفير «إن الماء طهور ال ينجسه شريء» «إذا بلغ الماء قلتين» بحديث:

 عارضرررة برررين هرررذا وهرررذا ليسرررت منطررروق مرررعلكنررره تخصررريص برررالمفهوم، يعنررري الم :لواقرررا «قلترررين لرررم يحمرررل الخبرررث
لكررن داللترره علررى  ،المفهرروم، ولررذلك شرريخ اإلسررالم يرررى أن حررديث القلتررين صررحيح عالمنطرروق، إنمررا هرري منطرروق مرر

ك، يعنري علرى المفهروم، وهنرا كرذل وق، ومخالفه منطروق فرالمنطوق مقردممراد الشافعية والحنابلة بالمفهوم ال بالمنط
فري أنره يلزمره  ه ظراهرهرذا منطوقر «هدها فقد وجب الغسل ولو لرم ينرزلإذا جلس بين شعبها األربع ثم ج» :حديث

أنره يجرب الغسرل إذا أنرزل،  منطوقرهالمراء مرن المراء  أو «إنمرا المراء مرن المراء»: حرديثو  ،الغسل نعم ولو لم ينزل
منطرروق مررا فرري مخالفررة، المخالفررة بررين منطرروق الحررديث مفهومرره أنرره ال يجررب الغسررل إذا لررم ينررزل، المنطرروق مررع ال

المنطوق مقدم على المفهوم، مع أن القول بالنسخ واضح كانرت رخصرة فري  األول ومفهوم الحديث الثاني، وحينئذ  
 .االحتالموسيأتي حمله على  "ثم نسخ ذلك" :أيضا  التصريح هنا ،أول اإلسالم، ثم نهي عنها

حديثره تقردم فري  "مدنهم أبدي بدن كعدب -صدلى هللا عليده وسدلم-النبدي  أصدحاب واحد منوهكذا روى غير  :قال"
والعمل على هدذا عندد أكثدر أهدل العلدم علدى " االعتباروروايته خرجها الحازمي في  "ورافع بن خديج" سهالباب نف

ن لم ينزال مرأته في الفرج وجب عليهما الغسلأنه إذا جامع الرجل ا  ."وا 
ويسررأل عنهررا، إذا  ،يحترراج إليهرراممررا  يهررو  «إذا التقررى الختانرران فقررد وجررب الغسررل» بقمسررألة تتعلررق بالحررديث السررا

 هذه البالد من مصنوعات قرد تسرتعملسيما مع ما يرد على  أولج بحائل، مع حائل مثال  يعني من غير مباشرة ال
ال تحرول دون ، المقصود أنه يوجد حوائل وجودها مثل عردمها، يعنري وجه مشروع أو على وجه غير مشروع على

نره  إيرالج مطلقرا ، ولرو ، إذا جرامع بحائرل مرنهم مرن يقرول: إن هذا إيالج بحائل أو مباشرة: إكمال اللذة، فهل نقول
كران ناعمرا ، والصرواب ولرو  ،كان هذا الحائرل خشرن يحرول دون كمرال اللرذة، ومرنهم مرن يقرول: لريس برإيالج مطلقرا  

اعم الذي ال يحول دون كمال اللذة، فالنراعم وجروده مثرل وبين الن ،الخشن الذي يحول دون كمال اللذة التفريق بين
مرن بينما الذي يحول دون كمال اللرذة إيالج ويجب الغسل من الطرفين، ولو لم يحصل إنزال، عدمه، يعني يكون 

 .مثل هذا ال يأخذ حكم المباشرة حائل خشن
واحرد أو ، فهرل الحكرم والردبر لريس فيره ختران «انإذا التقرى الختر» :ألن فري الحرديث أيضا  لو أولج في غير القبرل؛

ليسرت سرهلة، يعنري وال يعنري أن العلمراء إذا بحثروا مثرل هرذه المسرألة  من المسائل الكبرار تررى  هذه مسألة ؟يختلف
نسررأل هللا -أنهررم يبيحررون العمررل، ال العمررل حرررام، يعنرري سررواء كرران اإليررالج بالنسرربة للمرررأة مررن الرردبر أو فرري اللررواط 

، كررل هررذا مررن عظررائم األمررور، لكررن يبقررى أن لرره أحكررام مترتبررة أخرررى، هررل يلررزم اغتسررال أو ال -والعافيررةالسررالمة 
دام فرررج الحكررم واحررد، ولعررل هررذا هررو  وال بررد مررن بحثهررا، مررنهم مررن يقررول: مررا ،هررذه مسررألة مررن كبررار المسررائل ؟يلررزم

 .الظاهر
د برن أبري عروف، كمرا او د "الجحدا  أبدي عن" بن عبد هللا القاضي "شريكحدثنا قال:  حجر بن علي حدثنا"قال: 

 مرن المراء إنمرا "االحدتالم في الماء من الماء إنما: "قال عباس ابن عن عكرمة عن" وهو صردوق  ،ذكر الترمذي
لحررديث أم سررلمة ولررم ينررزل فإنرره ال غسررل عليرره،  يعنرري ال فرري الجمرراع، وال شررك أنرره إذا احررتلم ،االحررتالم فرري المرراء



المراء   رأتإذا رأت المراء، إذا  «نعم إذا هي رأت المراء»قال:  ؟"ن غسل إذا هي احتلمتهل على المرأة مقالت: "
  الماء فإنه ال غسل عليها. زم الغسل، مفهومه أنها إذا لم تريل
 ،اإلمررام ابررن الجررراح "وكيعدداا  سددمعت :يقددول" السررلمي الترمررذي ثقررة بررن معرراذ "دو الجددار  سددمعت :عيسددى أبددو قددال"
ومعررروف شررريك أنرره يخطررأ، وقررال اإلمررام مسررلم فرري حررديث اإلسررراء  "شددريك عنددد إال ديثالحدد هددذا نجددد لددم :يقددول"
فري زاد المعراد مرن  -رحمره هللا-وأورد ابن القيم  ،م وأخروقد   ،ونقصزاد فيه  لذي رواه من طريقه فقال: إن شريكا  ا

يقدول: " اإلسرراءحرديث  عشررة أوهرام فري بن حجر ما يصرل إلرى العشررة،اوكذلك الحافظ  ،اإلسراءأوهام شريك في 
أنرره  :أوال : هررذا الخبررر موقرروف علررى ابررن عبرراس واجتهرراد منرره، األمررر الثرراني "لحددديث إال عنددد شددريكهددذا ا لددم نجددد

سواء كان ثبت عن ابن عباس أو لم يثبت فالقول به مرن أجرل التوفيرق برين النصروص ال شرك أنره وجره مرن وجروه 
لتوفيررق بررين النصرروص، وهررو قررول جيررد فرري الجملررة، لل العلررم هررأ رفررع التعررارض، ومسررلك مررن المسررالك الترري يسررلكها 

، وال علررى االحررتالم «المرراء مررن المرراء»: كررن حمررل حررديثيعنرري إذا أمكررن الجمررع فررال يعرردل عنرره إلررى النسررخ، ويم
الحكم بالكليرة، والقرول بأنره محمرول علرى  خ يقتضي إلغاء الحديث، رفعألن النس ؛نه منسوخيحتاج إلى أن نقول: إ

 .وينفي التعارض بينه وبين األحاديث األخرى  يبقي داللة الحديث قائمة، االحتالمصة وهو صورة خا
 أبددو حدددثنا :قددالأندده  الثددوري  سددفيان عددن ويددروى  ،عددو  أبددي بددن داود :اسددمه الجحددا  وأبددو :عيسددى أبددو قددال

ألفراظ التعرديل  حردثنا أبرو الجحراف وكران مرضريا ، وهرذه مرنمرضريا ، سرفيان الثروري يقرول:  "مرضياا  وكان الجحا 
ن لم يكن يعني تدل على قبول خبره  المتوسطة،    التوثيق.  على درجة من وا 

 سدعيد وأبدي أيدوب وأبدي وطلحدة والزبيدر طالب أبي بن وعلي عفان بن عثمان عن الباب وفي :عيسى أبو قال"
 .«الماء من الماء»: قال أنه -وسلم عليه هللا صلى- النبي عن

نما وردوا في قصةلم يرد عنهم جمي الحديث فري   هم في قصة واحدة عنرد البخراري،أسماؤ  ، وردتعا  بهذا اللفظ، وا 
عرن يحيرى برن أبري كثيرر قرال: أخبرنري أبرو سرلمة أن عطراء برن يسرار أخبرره أنره سرأل عثمران برن صحيح البخاري 

؟ أريررت إذا جررامع الرجررل :عفرران فقررال غسررل ذكررره، قررال قررال عثمرران: يتوضررأ كمررا يتوضررأ للصررالة وي امرأترره فلررم يمررن 
فسرألت عرن  «الماء مرن المراء»: ، يعني معناه معنى حديث-صلى هللا عليه وسلم-من رسول هللا عثمان: سمعته 

يعنري المعنرى واحرد  ،وأبري برن كعرب فرأمروه برذلك ذلك علي بن أبي طالب والزبيرر برن العروام وطلحرة برن عبيرد هللا
 وليس بلفظ الخبر. 

 ....طالب:....
لرررورود يررررد قرررول ابرررن عبررراس، والعبررررة بعمررروم اللفرررظ ال بخصررروص السررربب، لكرررن قرررد يلجرررأ إلرررى إيررره، يعنررري سررربب ا

إال عنررد  : لررم نجررد هررذا الحررديثقررول وكيررع ،أو يقصررر الخبررر علررى سررببهخصرروص السرربب عنررد التعررارض، فيحمررل 
أحاديرث،  شريك يدل على أنهم يسمون األخبار الموقوفة والمقطوعة حديث، يسمون الموقوفات والمقاطيع يسمونها

ألرف اإلمرام أحمرد يحفرظ سربعمائة  :ولذلك هذا ينفع في رفع اإلشكال الذي يرد عند ذكر ما يحفظه األئمة، إذا قيل
ضراعت  وين راحرت؟ جودة ما وجدت وال مائة ألف،و ألف حديث لو بحثت في الدواوين الم حديث، طيب سبعمائة

ربما حديث يرد من مائة طريق يعدونها مائرة حرديث، فكانوا يعدون المكررات أحاديث  ،ال ما ضاعت ؟على األمة
ل الترابعين حرديث، فرإذا ابرن عبراس حرديث، يعردون أقرو اكرالم  ىنعرم، سرم ،يعدون أقوال الصحابة أحاديث كمرا هنرا



ن شريء مرن الردين قرد ضراع علرى : إجمعنا هذه األمور مجتمعة بلغت أضعاف ما يحفظه اإلمرام أحمرد، فرال يقرال
 عصومة  في أن تفرط في شيء من دينها.األمة، يعني األمة م

  وسلم على عبدك ورسولك محمد. م صلالله


